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Sammanfattning    

 

Ungefär var femte vuxen person i Sverige är anhörigvårdare. Omsorg som ges av 

anhöriga har en samhällsbärande funktion. Huvudparten av tidigare forskning om 

anhörigvårdare i Sverige beskriver anhörigvårdares olika svårigheter, men även positiva 

aspekter har skildrats. Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av att 

vårda närstående i hemmet. Utifrån en kvalitativ, induktiv ansats valdes metoden 

fokusgruppsintervjuer, i kombination med kvalitativ innehållsanalys. Två 

halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med anhörigvårdare genomfördes. Analysen av 

datamaterialet resulterade i fyra huvudkategorier: påfrestande livssituation, hantera 

livssituationen, behålla eller släppa kontrollen samt acceptans av nya livsvillkor. 

Respektive huvudkategori styrks av underkategorier. Studiens resultat sammanfattas i 

temat att vilja värna, men våndas. Det handlar om en stark vilja att värna den 

närståendes intressen och behov, men att det samtidigt medför en vånda för 

anhörigvårdarna. Resultatet belyser den påfrestande livssituationen för anhörigvårdare 

och upplevelsen av att ständigt ha ansvar för att livet skall fungera i vardagen. För att 

hantera livssituationen upplevdes behov av att hämta kraft och få ny energi. Genom 

tveksamhet kring att behålla eller släppa kontrollen fanns oron att låta professionell 

omsorg ta över delar eller hela ansvaret kring de närstående. Anhörigvårdarna upplevde 

på individuella sätt acceptans av nya livsvillkor. De hade anpassat de dagliga rutinerna 

till att vardagen skulle fungera. Slutsatsen av studien är att anhörigvårdares upplevelser 

av att vårda närstående rymmer komplexa upplevelser av både positiv och negativ 

karaktär. Studien kan bidra till att uppmärksamma anhörigvårdarnas perspektiv. En 

ökad förståelse för anhörigvårdarna kan bidra till individanpassade insatser, vilka bör 

gynna både enskilda personer och samhället i stort. 

 

 

Nyckelord: Anhörigvårdare, anhöriga, upplevelser, informell vård, närstående, 
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INLEDNING 

Distriktssköterskan kommer dagligen i kontakt med patienter och deras anhöriga. Det 

kan ske på olika ställen, exempelvis i patientens hem eller på en vårdcentral. I mötet 

med patienten är det viktigt att se personen i sitt sammanhang och även ta hänsyn till de 

anhöriga. I Sverige utförs mycket informell omvårdnad av anhöriga, ofta i det tysta. De 

anhörigas insatser kan vara avgörande för patienternas tillvaro och välbefinnande.  

Situationen för anhörigvårdarna kan vara påfrestande, utan stöd kan tillvaron förvärras 

både för anhörigvårdaren och för dess närstående. Denna uppsats syftar till är att belysa 

anhörigas upplevelser av att vårda närstående. Förhoppningen är att resultatet kan 

medverka till att öka förståelsen för anhörigvårdare och att insikterna kan bidra positivt 

till professionella vårdares stödinsatser. 

 

 

 

BAKGRUND 

Definition av begrepp  

Begreppen anhörig och närstående används inte alltid konsekvent. I denna uppsats 

används termerna anhörig och närstående på samma sätt som i regeringens proposition 

”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående” (Socialdepartementet 2008, s. 

11-12). Med närstående avses den person som tar emot omsorg, vård och stöd. Enligt 

propositionen kan det handla om en äldre person med behov av vård och omsorg, en 

person med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en person med långvarig 

sjukdom. Anhörig är den person som ger hjälpen. Det kan vara en person inom familjen 

eller släkten, men det kan också vara någon annan som en vän eller granne. Enligt 

propositionen skall varje situation som anhörig respektive närstående betraktas som 

unik. Utgångspunkten är att en anhörig själv bestämmer hur stort ansvar hen vill ta för 

att vårda, bistå och stödja en närstående (Socialdepartementet 2008, s. 11-12).  

 

Anhörigvårdare 

Ungefär var femte vuxen person i Sverige stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. 

Anhörigvårdare finns i alla åldrar men den största gruppen är mellan 45 - 64 år. Vem 

som vårdas växlar med åldern. Barn vårdas främst av vuxna i åldern 30 - 44 år, medan 

mellangruppen i åldern 45 - 60 år framförallt tar hand om sina föräldrar. Den äldre 

gruppen över 65 år vårdar i stor utsträckning sin partner. Män och kvinnor gör ungefär 

lika många insatser, men karaktären på dessa skiljer sig åt. Kvinnor ansvarar oftare för 

personlig omsorg, umgänge och tillsyn, medan männen står för mer ekonomiskt stöd 

och praktisk hjälp. Enligt Socialstyrelsen syns tendensen att ju mer omfattande 

insatserna är, desto sämre livskvalitet upplever anhörigvårdarna. Kvinnor erfar i större 

utsträckning än män att omsorgsgivandet inverkar negativt på livskvaliteten 

(Socialstyrelsen 2012).  
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Anhörigvård - en samhällsbärande funktion  

Omsorg som ges av anhöriga är inte bara ett komplement till sjukvård och socialtjänst, 

utan har också en samhällsbärande funktion. Ibland vill de berörda personerna inte ha 

insatser från samhället och då ersätter anhörigomsorgen samhällets insatser.  I de flesta 

fall är omsorgsgivandet frivilligt, men omfattningen och formerna är inte alltid 

självvalda. Anhöriga anser sig ibland vara tvungna att kompensera för de brister som 

finns i samordningen av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst 

(Socialstyrelsen 2014a). 

 

I en kunskapsöversikt av Sand (2014) anges att det ekonomiska värdet av den svenska 

informella vården som utförs av anhöriga vida överstiger utgifterna för den formella 

omsorgen. Uppskattningsvis värderas de anhörigas insatser till 177 miljarder kronor. I 

förlorade skatteintäkter kan det handla om 2,3 miljarder kronor utifrån kalkyleringen att 

cirka 100 000 personer gått ner i arbetstid. 

 

Det är olika insatser som utförs av anhöriga, både vad gäller tid, frekvens och typ av 

uppgift. Vanligt förekommande begrepp för att beskriva de anhörigas insatser är vård, 

omsorg, stöd och hjälp. Ett sätt att dela upp informell omsorg är att skilja på emotionellt 

stöd, praktisk hjälp (även medicinska insatser), förmedling (exempelvis hjälpa till med 

kontakter med sjukvården eller myndigheter) samt ekonomiskt stöd. Det kan dock vara 

svårt att särskilja känslomässigt stöd från andra insatser, som att hjälpa till med 

praktiska saker (Winqvist 2010, s. 13). 

 

Anhörigstöd 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) 

vilken anger att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer 

närstående. Socialstyrelsen fick i uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna av 

ändringen. I slutrapporten konstateras att socialtjänsten i kommunerna omsätter 

bestämmelsen i mycket varierande grad. Inom äldreomsorgen har utvecklingen kommit 

längst. Inom funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen har 

arbetet kommit igång, men mycket återstår (Socialstyrelsen 2014b). Enligt 

Socialstyrelsen är det svårt att följa upp bestämmelsens effekter för enskilda anhöriga 

eftersom det saknas underlag, då sådana insatser inte ingår i socialtjänststatistiken. 

Intresseorganisationerna, företrädande exempelvis anhöriga och patienter, är 

genomgående kritiska till bristen på stöd och till de stora skillnaderna i kvalitet mellan 

kommunerna. Socialtjänsten uppges ha svårt att erbjuda ett individuellt utformat stöd. 

Organisationerna begär att den personal som arbetar med att stödja anhöriga ska ha 

kunskaper om de närståendes funktionsnedsättningar eller sjukdomar (Socialstyrelsen 

2014b). 

 

Organisationerna poängterar även att anhöriga tvingas ta ansvar då det är problem med 

att samordna insatser för den närstående. Socialstyrelsens slutsatser är att kommunerna 

behöver bli bättre på att informera hur anhöriga kan söka olika stöd och utveckla dialog 

med aktuella organisationer (Socialstyrelsen 2014b). 

 

Socialstyrelsen påpekar i slutrapporten att de anhörigas situation inte bara är en fråga 

för socialtjänsten utan för hela samhället, exempelvis sjukvården, myndigheter, skolan 
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och arbetslivet. Synsättet behöver ändras från ett individcentrerat till ett 

familjeorienterat synsätt i vården och omsorgen (Socialstyrelsen 2014b).  

 

Hemmet som vårdrum   

Hemmet kan tolkas som ett privat utrymme vilket ger plats för vila, personlig 

utveckling och där man kan leva efter sina egna vanor, enligt en litteraturstudie av 

Lindahl, Lidén och Lindblad (2010). Att känna sig hemma innebär att känna sig trygg 

och uppskatta vardagslivet med familj och vänner.  När hemmet intas av professionella 

vårdare riskerar privatlivet att kränkas. Lindahl et al. (2010) skiljer i litteraturstudien 

mellan begreppen plats och utrymme. Det förstnämnda kopplas till rumsliga problem, 

medan utrymme är relaterad till hur människor upplever meningen av de platser som de 

bebor. Känslan av känna sig hemma kan störas av de professionella vårdarnas närvaro, 

men också av medicinsk utrustning. Mötet i hemmet förutsätter att vårdpersonalen är 

hänsynsfull mot familjens plats och utrymme och beaktar patientens och de anhörigas 

normer och värderingar.  Litteraturstudiens slutsats är att det är viktigt att vårdgivare, 

patient och dess familjemedlemmar utvecklar en vänskap (Lindahl et al. 2010).  

 

På liknande sätt som Lindahl et al. (2010), beskriver Dahlberg och Segesten (2010) 

hemmet och hur utsatta patienter och anhöriga blir när hemmet omvandlas till vårdrum. 

I patientens hem finns idag i stor utsträckning dagens sjukvård. Då förändringar måste 

göras i hemmet är det viktigt att de planeras och genomförs tillsammans med patienten 

och familjen. Förvaring av material och utrustning bör göra minsta möjliga intrång i 

hemmiljön. Det kan upplevas likt att hemmet ockuperas av alla främmande föremål, av 

både patient och familjemedlemmar. Även om patienten är medveten om att besöken är 

nödvändiga kan det skapa stor påfrestning för familjen att exponera sitt hem och 

påverka hälsoprocesserna negativt. Hur vårdpersonal tar över rummet, beskrivs av en 

anhörig likt att bo i ett glashus. Att inte rå över sin egen tid eller ha möjlighet att dra sig 

undan. De anhöriga upplever att vårdarna har full insyn. Anhöriga kan avstå från hjälp 

för att få känna att de “äger det egna hemmet”, trots att de behöver hjälp. Vårdarens 

förmåga är att möta och förstå individens behov, har stor betydelse. Att skapa ett 

vårdande möte mellan vårdare och patient främjar och stöder patientens hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 142-143, 192-193, 237). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv på anhörigvård  

Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) menar att det finns många skäl för 

vårdvetenskapen att fokusera på de anhöriga. Människor är beroende av samspel med 

andra. Speciellt vid långvarig sjukdom kan anhöriga ta på sig delar av vårdansvaret och 

ha en viktig funktion för den sjuke och för sjukvården. Exempelvis kan de anhöriga vara 

avgörande för patientens möjligheter att uppleva välbefinnande och hälsa.  

 

Utgångspunkten i vårdvetenskap är ett patientfokuserat vårdande och de anhörigas 

perspektiv är inkludrat i detta, enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss.118-119). De 

hänvisar till den då rådande kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (av 

Socialstyrelsen från 2005) att det åligger sjuksköterskan att ta tillvara på anhörigas 

kunskaper och erfarenheter och att vid behov föra de anhörigas talan. Författarna 

hänvisar också till tidigare forskning vilken påpekar anhörigas ofta tålamodskrävande 
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insatser. De anhörigas “livshorisonter” krymper då alltfler vardagsaktiviteter blir 

kringskurna och ersätts av oro för framtiden.  Den formella vården skall därför inte 

glömma bort de patienter som vårdas hemma av anhöriga. Utan rätt stöd riskerar 

situationen att förvärras, både för de sjuka och för de anhöriga. 

 

Tidigare forskning om anhörigvårdares upplevelser  

I en kunskapsöversikt av Winqvist (2010) anges att det finns en betydande mängd 

svensk forskning kring anhörigvårdares upplevelser. Huvudparten beskriver 

anhörigvårdares olika svårigheter, men även positiva sidor har skildrats. De flesta 

studier grundar sig på anhöriga till demenssjuka personer och framförallt har fokus varit 

på känslomässiga upplevelser. Winqvist (2010) skriver att det är inte så enkelt att 

upplevelserna eller relationerna antingen är rent positiva eller negativa. Anhöriga kan 

uppleva stress och bundenhet och samtidigt känna tillfredsställelse och glädje. Om 

erfarenheterna enbart var negativa skulle den informella vården troligtvis inte vara så 

utbredd som den faktisk är. Negativa och positiva upplevelser är inte ömsesidigt 

uteslutande, utan kan ur ett mer existentialistiskt perspektiv beskrivas som att de är 

varandras förutsättningar. Motiv till att vårda en anhörig kan både handla om att 

uppfylla sociala normer eller plikter och vara uttryckssätt för positiva känslor, kärlek 

eller gentjänster.  

 

Att plötsligt vara nybliven anhörigvårdare, på grund av oväntade händelser, beskrivs 

som en övergångsprocess i en portugisisk studie (Pereira & Rebelo Botelho 2011). Hur 

förändringen hanterades speglades i hur anhörigvårdarna trivdes med och balanserade 

den nya rollen.  Upplevelsen av att förlora kontrollen över tiden och känslor kring 

samhörighet med andra, såsom ensamhet, samt farhågor om att inte uppfylla 

förväntningarna, beskrevs av anhörigvårdarna. Att ta kontroll över någon annans liv 

kunde ge upphov till självreflektion kring att vara vårdgivare, om livets oförutsägbarhet 

och förgänglighet.  

 

Känslan av att vara ansvarig för allt, sammanfattar nyblivna anhörigvårdares 

upplevelser i övergången från sjukhusvård till hemmet. Övergången kan vara förbunden 

med ambivalenta känslor hos anhörigvårdaren, vilket beskrivs i en italiensk studie 

(Plank, Mazzoni & Cavada 2012). Att vara hemma underlättade återgången till dagliga 

rutiner och kontroll, men var samtidigt förknippat med tvivel, rädsla och osäkerhet. I en 

annan studie, från Irland, skildras hemmet som en plats för känslor av hopp och 

framtidstro (Lane, McKenna, Ryan & Fleming, 2003).  Hemmiljön ansågs vara den 

optimala miljön för de närstående. Även i denna studie återges upplevelser av en 

komplex och ambivalent roll som anhörigvårdare. Vårdarrollen präglas av 

lojalitetskänslor och bidrog till mening samt en tillfredsställande känsla av att vara 

värdefull. Den vårdande rollen gav även upphov till oro för framtiden och för den egna 

hälsan. Livskvaliteten präglades av stress, ensamhet och isolering. En känsla av sorg 

och förlust var särskilt tydlig då den närstående hade en kognitiv nedsättning. 

Anhörigvårdarna uppgav de fysiska aspekterna av omvårdnad som särskilt utmanande. 

Det framkom också upplevelser om behov av mer utbildning och professionellt stöd åt 

anhörigvårdare. Studien av Lane et al. (2003) visade också på upplevelsen av att tas för 

given, då övrig familj och nätverk överlät allt ansvar till den enskilde anhörigvårdaren. 
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Det framkom också att de anhöriga, vilka tvärtemot kände stöd från sina familjer, ansåg 

stödet vara en central copingstrategi för att klara den prövande livssituationen.  

 

För att hantera livssituationen och göra sjukdom begriplig kan anhörigvårdare använda 

copingstrategier, vilket undersöktes i en brittisk studie (Williams, Morrison & Robinson 

2014). Det framkom att vårdgivarna hanterade situationen genom att försöka se 

omständigheterna från den ljusa sidan och se till de delar som är bra. Att jämföra sig 

med andra personer som har det värre var också en strategi. Att försöka hitta nya 

handlingsalternativ och ta vissa situationer med humor var bemästringstekniker som 

användes. Undvikande var ett annat sätt. Andra sätt att hantera livssituationen kunde 

vara att fly mentalt eller fysiskt, exempelvis genom att dagdrömma. För att öka känslan 

av kontroll över omständigheter som de inte kunde hantera, försökte anhörigvårdarna 

söka information och ägna sig åt planering och organisering.  

 

Anhörigvårdares förmåga att hitta belönande aspekter i vårdandet trots känslomässiga 

påfrestningar, beskrivs i en spansk studie (Sánchez-Izquierdo, Prieto-Ursúa & Caperos 

2015). Relationen mellan anhörigvårdare och närstående uppgavs vara en viktig 

belönande faktor för hög livskvalitet och tillfredsställelse hos anhörigvårdaren. Om 

relationen uppfattades positiv (intimitet, kärlek) angav anhörigvårdaren bättre 

livskvalitet och större tillfredsställelse, än hos den som upplevde en dålig relation. 

 

Att ge vård till en partner får följder för anhörigvårdaren. En norsk studie (Hansen & 

Slagsvold 2013) undersökte olika aspekter av konsekvenser på psykisk välbefinnande, 

kopplat till att ge regelbunden personlig omvårdnad till en partner. Välbefinnandet hade 

studerats utifrån kognitivt perspektiv (livstillfredsställelse), psykologisk funktion 

(självkänsla, behärskning) och affektivt välbefinnande (lycka, depression, ensamhet). 

Forskarna kom fram till att följderna av att vara vårdgivare har bred negativ inverkan på 

alla aspekter av välbefinnande. Resultatet visade att konsekvenserna på välbefinnandet 

är desamma, oavsett vårdarens socioekonomiska status, utbildning, sysselsättning, kön 

eller ålder. Dock noterades starkare påverkan på vårdgivare med egna hälsoproblem 

(Hansen & Slagsvold 2013). Sömnstörningar kan vara ett bekymmer för 

anhörigvårdare. En taiwanesisk studie (Chiu, Lee, Wang, Chang, Li, Hsu & Lee 2014) 

kom fram till att omkring två tredjedelar av de studerade anhörigvårdarna till personer 

med demens, led av sömnstörningar. Sömnkvaliteten var dålig, personerna vaknade upp 

i förtid och kunde slumra in på dagtid. Anhörigvårdarnas sömnproblem ansågs vara en 

samverkanseffekt av depression och fysisk trötthet, fatigue (Chiu et al. 2014). I början 

av detta delkapitel beskrivs upplevelser av att vara nybliven anhörigvårdare. Likväl, att 

vårda en närstående kan ha kvardröjande följder på anhörigvårdaren, även efter att den 

vårdande rollen har upphört. Det visar en intervjustudie (Corey & McCurry 2016) 

vilken undersökte upplevelserna hos anhörigvårdare till personer med demens, efter att 

de närstående gått bort. Resultatet visade att anhörigvårdarna kunde ha sömnproblem 

upp till tio år efter den närståendes bortgång. De tidigare anhörigvårdarna upplevde 

ohälsa på olika sätt. Det beskrivs som en process att lära sig att fortsätta livet efter 

förlusten och en motvilja till att släppa den vårdande rollen, då den hade blivit en del av 

identiteten. 

 

Även Socialstyrelsens rapport (2014a) visar att anhörigvårdares livskvalitet blir 

påverkad av de insatser de gör för sin närstående. Rapporten, baseras på enkäter och 
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intervjuer, indikerar att risken för ohälsa ökar i takt med omfånget av de åtaganden som 

anhörigvårdaren tar på sig. Även tidsaspekten hade betydelse för anhörigvårdares 

upplevelse. Om vårdansvaret förväntades pågå under en lång tid hade det större 

konsekvenser än om åtagandet ansågs bli kortvarigt. Andra faktorer som påverkar 

välbefinnandet är var man befinner sig i livet, möjligheten att kunna planera och förutse 

insatserna. Liksom andra studier och rapporter (Lane et al. 2003; Sánchez-Izquierdo et 

al. 2015; Pereira & Rebelo Botelho 2011; Winqvist 2010) påvisar Socialstyrelsen 

(2014a) att sociala omständigheter inverkar. Situationen underlättas med stöd från andra 

personer t.ex. familj, vänner och arbetsgivare. Ofta kände anhörigvårdaren sig tvungen 

till att själv stå tillbaka för att prioritera den närståendes behov. Att inte räcka till, 

varken för sig själv eller för den närstående ledde till en ökad känsla av stress 

(Socialstyrelsen 2014a).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många människor har erfarenheter av att vara anhörig och kanske har de flesta av oss en 

egen uppfattning om av vad det innebär. Var femte vuxen svensk ger stöd eller hjälp till 

någon närstående. Tidigare forskning visar att vårdandet av en närstående kan vara 

förbundet med många känslor och upplevelser. Att vårda en närstående kan vara 

betungande, men kan också innehålla positiva inslag. Distriktssköterskan kommer i 

kontakt med inte bara patienter utan ofta också deras anhöriga. I professionen ingår att 

ha en helhetssyn i mötet med patienten och därmed se personen i ett sammanhang. För 

att kunna stödja alla parter i en vårdande situation är det viktigt att ha en fördjupad 

förståelse för anhörigas upplevelser av att vårda sina närstående. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda närstående i hemmet. 

 

 

METOD 

Ansats 

Ansatsen för denna kvalitativa, empiriska studie är induktiv, vilken är mest lämplig för 

uppsatsens syfte då den innebär en förutsättningslös analys av texter baserade på 

människors berättelser om sina upplevelser (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, 

s.188). Metoden som har använts är halvstrukturerade fokusgrupper i kombination med 

kvalitativ innehållsanalys. Kitzinger (1995) menar att fokusgrupper är en användbar 

metod inom medicin och hälsovetenskaperna, bland annat för att metoden kan 

underlätta för personer att prata mer obehindrat och uttrycka tidigare outtalade 

erfarenheter. Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer där en mindre grupp 

människor möts för att diskutera ett givet ämne, under ledning av en samtalsledare, en 

så kallad moderator, vilken introducerar diskussionen och ser till att det blir ett 

meningsutbyte. Moderatorns uppgift är att skapa en atmosfär som tillåter deltagarna att 
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uttrycka personliga åsikter i ämnet (Wibeck 2010, ss. 7-11; Kvale & Brinkmann 2014, 

s.191). I fokusgruppsstudier kan även en observatör finnas med och ge stöd till 

moderatorn. Denna person kan föra anteckningar, sköta diktafonen och ta hand om 

praktiska uppgifter som kan uppkomma under mötet. Observatören kan också bidra till 

forskningen genom att delta i en “debriefing” med moderatorn direkt efter 

gruppdiskussionen. Då kan moderatorn och observatören tillsammans diskutera 

spontana upplevelser och intryck av fokusgruppen (Wibeck 2010, s. 89). 

 

Ju mer moderatorn styr interaktionen i gruppen, desto mer strukturerad anses den vara. 

Vid en ostrukturerad fokusgruppsintervju är målet en fri diskussion. 

Gruppmedlemmarna ska i så stor omfattning som möjligt tala med varandra och inte 

med moderatorn. Huvudsyftet är att lyssna till vad deltagarna själva tycker är viktiga 

aspekter av ett visst ämne. Vid strukturerade fokusgrupper kan moderatorn styra 

diskussionerna med frågor eller styra gruppdynamiken genom att exempelvis försöka få 

alla att delta lika mycket. Risken finns då att gruppen blir alltför styrd och påverkad av 

forskarens föreställningar och förförståelse, men en fördel kan vara möjligheten att 

bryta en diskussion när den skenar i väg (Wibeck 2010, ss. 56-57). De flesta 

fokusgruppsstudier ligger någonstans mittemellan och brukar kallas halvstrukturerade 

eller semistrukturerade (Wibeck 2012, s. 198). 

 

Enligt Wibeck (2010, s. 149-151) innebär det stora möjligheter att använda fokus- 

grupper i forskningssyfte, bland annat därför att forskaren kan upptäcka aspekter av 

ämnet vilka inte hade förutsetts. Fokusgruppsmetoden kan ge en fördjupad förståelse av 

människors erfarenheter och tankar, tack vare interaktionen mellan gruppdeltagarna. 

När det gäller känsliga ämnen kan människor ha lättare för att delta i grupp än att 

berätta om det enskilt. Det kan stärka deltagarna att dela med sig av sina berättelser och 

tankar med människor som har liknande upplevelser. 

 

Deltagare 

Att använda redan existerande grupper vid fokusgrupper har flera fördelar enligt 

Wibeck (2010, s 65). Bland annat är förutsättningarna goda för att deltagarna känner sig 

trygga till att delta i diskussionen och dessutom underlättas rekryteringen. I denna 

uppsats har två befintliga grupper använts. I den första gruppen deltog sju personer, fyra 

kvinnor och tre män i, i åldrarna 63-83 år. Samtliga vårdade sin maka/make eller sambo 

och hade gjort det i en period från tio månader upp till tre år. Alla de närstående som 

vårdades hade en demenssjukdom och var mellan 62-82 år. Ingen av anhörigvårdarna 

var yrkesverksam. I den andra gruppen var det sex deltagare, tre kvinnor och tre män. 

De var mellan 68-86 år gamla. En kvinna vårdade sin mor, tre män vårdade sina fruar 

och två kvinnor vårdade sina män. De hade vårdat sina närstående mellan sex månader 

upp till 11 år i hemmet och ingen var yrkesverksam. De närstående hade huvudsakligen 

en demenssjukdom eller blivit drabbade av stroke. De närstående var i åldrarna 75-96 

år. 
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Datainsamling 

Via kommunens hemsida för anhörigstöd, togs kontakt med två anhörigkonsulenter i en 

västsvensk kommun. De anordnar anhöriggrupper regelbundet under en termin och har 

då olika teman i syfte att stärka och stödja anhörigvårdarna. Kontakt förmedlades till två 

befintliga anhöriggrupper, vars gruppmedlemmar träffades regelbundet och hade fått 

god kontakt med varandra. De två anhörigkonsulenterna frågade först muntligen varsin 

grupp om de var intresserade av att delta. I nästa steg ombads anhörigkonsulenterna att 

distribuera ett informationsbrev (se bilaga 1) till deltagarna i de två grupperna, där syftet 

med studien förklarades. Informationsbrevet upplyste om att deltagandet var frivilligt 

och att deltagandet när helst kunde avbrytas, utan att förklara varför. 

Anhörigkonsulenterna arrangerade sedan en träff med respektive grupp i deras ordinarie 

möteslokaler, då det var avtalat att fokusgruppsstudien skulle äga rum. Information om 

syfte och frivillighet upprepades också muntligt på plats vid respektive tillfälle. 

Deltagarna gav muntligt samtycke till att delta. 

 

Fokusgruppsintervjuerna var halvstrukturerade. Moderatorn utgår då från en på förhand 

utformad intervjuguide, frågorna bör vara så öppna som möjligt och behöver inte 

komma i en viss ordning, deltagarna har frihet att ta upp egna resonemang (Wibeck, 

2012 s, 198-199).  Målet var således att gruppdeltagarna skulle tala fritt, med endast 

liten inblandning från moderatorn. Deltagarna ombads inledningsvis att fylla in blankett 

med bakgrundsfakta (se bilaga 2). En av studiens författare tog på sig rollen som 

moderator och inledde diskussionen med stöd av intervjumallen (se bilaga 3) medan den 

andra författaren var observatör och förde minnesanteckningar. Fokusgruppernas 

diskussioner spelades in. Efter respektive fokusgrupp diskuterade författarna igenom 

intrycken, sinsemellan. Därefter transkriberades det inspelade materialet till textform. 

Efteråt lästes texten igenom och jämfördes med den inspelade ljudupptagningen, för att 

säkerställa att det blev korrekt. 

 

 

Dataanalys  

I föreliggande uppsats har kvalitativ innehållsanalys, i enlighet med Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) använts. Vid kvalitativ innehållsanalys är det centralt att 

beskriva variationer i textinnehållet. Analys av fokusdata och datainsamling är parallella 

processer, då analysen börjar redan när materialet samlas in från den första 

fokusgruppsintervjun. Det är en disciplinerad process att analysera fokusdata, som 

förutsätter systematiska steg, ett definierat protokoll och verifierbara resultat. Det gäller 

att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster (Wibeck 

2010, s.100). Skillnader och likheter identifieras och uttrycks sedan i kategorier och 

teman på olika tolkningsnivåer. Det manifesta innehållet i en text är uppenbart och 

textnära och framställs i form av kategorier. Det latenta budskapet, vad som sägs mellan 

raderna, innebär en tolkande nivå och beskrivs i form av teman. En text är inte fri från 

sitt sammanhang, utan forskaren skall ta hänsyn till kontexten då kategorier och teman 

skapas (Lundman och Hällgren Graneheim 2012 ss.187 ff) 

 

I analysen följdes nedanstående begrepp enligt Lundmans och Hällgren Granheims 

(2012) beskrivning av analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys: analysenhet, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. 
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En analysenhet bör vara tillräckligt stor för att utgöra en enhet och tillräckligt liten för 

att kunna hanteras i analysprocessen. I denna uppsats betraktas transkriberad text från 

båda fokusgruppintervjuerna som en analysenhet. Efter transkribering lästes 

intervjuerna igenom flera gånger. Sedan klipptes citat/stycken ut och sorterades grovt i 

på ett stort papper, med avsikt att få en överblickbar helhet. Därefter lästes 

fokusgruppsintervjuerna igenom igen och de urklippta citaten kondenserades. Det 

innebär att citaten/textstycken görs kortare, samtidigt som det centrala innehållet 

bevaras. Efter kondensering abstraherades texterna, dvs. lyftes till en högre 

tolkningsnivå, genom att förses med koder. En kod är en etikett på en meningsenhet 

som kort beskriver dess innehåll. Koder skapas alltid med hänsyn till meningsenhetens 

kontext. Nästa steg var att sammanföra flera koder med liknande innehåll till kategorier. 

En kategori kan omfatta ett antal underkategorier på olika abstraktionsnivå. Slutligen 

skapades ett tema, vilket kan ses som en sammanbindande ”röd tråd” som beskriver det 

latenta eller underliggande budskapet i ett antal kategorier. I tabell 1 visas ett par 

exempel på analysprocessen. 

 

Tabell 1. Beskrivning av analysprocess 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

Jag brukar göra allt i hemmet, X 

gör i stort sett ingenting man är 

inne kommer ingenstans man 

håller på med detta dagarna i 

ända. 
 

Jag gör allt i 

hemmet, kommer 

ingenstans. 

Vara fången Psykisk 

påverkan 
Påfrestande 

livssituation 

Ja, sen hämtar jag kraft de bra 

dagarna hos min livskamrat, jag 

har därhemma. Vi har ju haft ett 

helt liv tillsammans ihop och 

känner varandra. De dagar den 

tid vi har haft det är ju fantastiskt 

att kunna dela det vi kan dela och 

det vill jag göra så länge det 

finns möjlighet. 

Jag hämtar kraft de 

bra dagarna hos min 

livskamrat, vi har 

haft ett bra liv 

tillsammans och det 

vill vi dela så länge 

som möjligt. 
 

Gläds och 

hämtar kraft 

av det som 

fungerar i 

relationen 

Vara 

tillsammans 
Hantera 

livssituationen 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsprinciper (Vetenskapsrådet 2002 ss.6-9) inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har varit utgångspunkten för studiens forskningsetiska 

överväganden. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har således varit förutsättningar för studiens utformning och den 

information som delgivits informanterna. Innan fokusgrupperna ägde rum skickades ett 

informationsbrev till deltagarna, via respektive anhörigkonsulent. I brevet (se bilaga 1) 

informerades anhörigvårdarna om studiens syfte och ändamål, frivillighet till att delta 

och möjlighet att avbryta samt en försäkran om konfidentialitet. Denna information 
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upprepades också muntligt på plats vid respektive intervjutillfälle. Deltagarna gav 

muntligt samtycke till att delta. Inspelningar och skriftligt material förvarades på sådant 

sätt att inga obehöriga kunde ta del av dem. Personnamn och ortnamn byttes ut mot 

fingerade namn för att ej kunna identifieras.  

 

 

RESULTAT 

Studiens syfte är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda närstående i hemmet. I 

följande kapitel redogörs för studiens resultat där upplevelserna presenteras utifrån fyra 

kategorier: Påfrestande livssituation, Hantera livssituationen, Behålla eller släppa 

kontrollen, samt Acceptans av nya livsvillkor. Under samtliga kategorier presenteras 

även underkategorier och slutligen redogörs för det övergripande temat, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av analysresultat 

 

Tema Vilja värna, men våndas 

Kategori Påfrestande 

livssituation 
Hantera 

livssituationen 
Behålla eller släppa 

kontrollen 
Acceptans av nya 

livsvillkor 

Underkategori Fysisk 
påverkan 

Psykisk 
påverkan 

Fri- 
zon 

Vara till- 
sammans 

Stöd Otrygg-

het 
Tillit Samvets 

kval 
Anpassning Ny- 

orientering 

 

 

Påfrestande livssituation 

Anhörigvårdarna beskrev upplevelser av att ständigt ha ansvaret för att livet skulle 

fungera i vardagen. De måste ligga steget före och planera de dagliga göromålen. 

Genom förutseende organisering av aktiviteter och åtaganden strävade anhörigvårdarna 

efter en god tillvaro för sina närstående. Flera ansvarade för de närståendes mediciner, 

hygien, ekonomi, hemmet, trädgården, kontakter med myndigheter, kommunen, 

sjukvården osv. Vardagarna var fyllda med återkommande rutiner för att kunna fullgöra 

anhörigvårdarnas åtaganden kring hemmet och den närstående. Kategorin Påfrestande 

livssituation består av två underkategorier: Fysisk påverkan och Psykisk påverkan.  
 

Fysisk påverkan 

Flera av de anhöriga påpekade att de själva började komma upp i åren och att det därför 

kunde vara ansträngande och tröttande att ta hand om den närstående. Egna 

hälsoproblem var försvårande omständigheter för vissa informanter. Exempelvis 

beskrev en respondent hur ansträngande det var att återkommande behöva gå upp och 

ned i hemmets trappor för att kunna hjälpa sin närstående. En annan anhörigvårdare 

sammanfattade sin situation på följande sätt: 
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Det går liksom aldrig att koppla av. Man kan ju bli trött på det om man själv inte mår 

bra. Om man har egna hälsoproblem finns det perioder man mår sämre och det är klart 

att då blir ju det tyngre också.” 

 

Psykisk påverkan 

Olika aspekter och grader av psykisk belastning beskrevs av de anhöriga. En 

anhörigvårdare berättade att hens tillvaro under en lång tid hade varit en plåga. Att 

ständigt vara ansvarig för hela hemmet och en fungerande tillvaro ledde till inre stress 

och en känsla av bundenhet. Flera anhöriga uppgav att de hade svårt att åka hemifrån på 

grund av oro för att lämna den närstående ensam. Ängslan för framtiden, både 

beträffande den närstående och för sig själv, diskuterades av de anhöriga. Frågan om 

vad som skulle hända om de själva inte längre orkade hantera situationen upptog de 

anhörigas funderingar. Mardrömmar och dålig sömn var upplevelser som beskrevs av 

några anhörigvårdare. Att känna ensamhet, sorg, förlust och saknad av den person som 

den närstående en gång var, uppgavs av flera respondenter. Uppgivenhet och apati 

kunde prägla några anhörigvårdares vardag.  Bland de anhöriga vars närstående led av 

demens var tillvaron många gånger tålamodsprövande. Att alltid upprepa och påminna 

om saker beskrevs som mycket betungande.  De anhöriga diskuterade känslan av att bli 

uppäten av stressen och att få känslan att de själva började glömma saker. En av 

anhörigvårdarna, vilken vårdade en närstående med demenssjukdom, sa följande:  

 

Det är rätt jobbigt. Han går där och frågar om allting, frågar datum, förlägger allting. 

man ska hålla reda på allting, tider och hålla på sådär, runt va´. Det ändrar sig, 

ingenting. Man vet ju att det inte blir bättre. 

 

Saknad efter den person vilken den närstående en gång var och att vara ensam om alla 

beslut, beskrevs av flera anhörigvårdare. 

 

....och nu helt plötsligt så är du helt själv med de besluten (---) Du har inte längre nån 

att stöta och blöta allting med...det är ju också en förändring. 

 

Hantera livssituationen  

Samtliga anhörigvårdare beskrev ett upplevt behov av att hämta kraft och få ny energi, 

för att klara den ofta påfrestande vardagen. Det fanns olika strategier för att hantera 

livssituationen och få en chans till återhämtning. Dels beskrevs ett behov av att få ett 

andrum för sig själv en stund, dels kunde ny energi fyllas på i en berikade samvaro med 

den närstående. Kategorin stöds av underkategorierna: Frizon, respektive Vara 

tillsammans. Att känna stöd från omgivningen bidrog också till hanteringen av 

livssituationen, vilket framställs i underkategorin: Stöd. 

 

Frizon 

Gemensamt för alla anhörigvårdare var att de hade behov av en frizon, där de fick en 

stund utan sin närstående. Hur dessa frizoner tog sig i uttryck varierade, men 

gemensamt var en paus där man kunde ge utlopp för sin vanmakt, eller få påfyllnad av 

energi. En del personer hade korta ögonblick då de kunde skrika ut sin frustration, vissa 
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upplevde det skönt att få en stund av egentid i trädgården eller i garaget. En del beskrev 

hur viktigt de var att fylla på med ny kraft genom att på egen hand träffa vänner eller få 

tömma ur sig sina bekymmer hos en professionell terapeut. 

 

Du behöver nånstans där du kan gå och skälla och gråta. För jag kan ju känna en 

väldig sorg ibland. Jag behöver gråta av mig nånstans, men då gör en av med det 

därborta (lättad utandning) så känns det lite lättare. 

 

Vara tillsammans  

Ett sätt att bemästra den ofta belastande tillvaron var när de anhöriga kunde glädjas åt 

att göra saker tillsammans med den närstående. Att ta vara på stunden och glädjas åt de 

förmågor den närstående har kvar var energikällor. En anhörigvårdare beskrev 

exempelvis hur roligt det var när den närstående uppträdde med att spela dragspel på en 

föreningsträff. Det kunde också handla om att planera för roliga aktiviteter i framtiden. 

En anhörigvårdare beskrev upplevelsen av att vara tillsammans på följande sätt: 

 

Ja, sen hämtar jag kraft de bra dagarna hos min livskamrat, jag har därhemma. Vi har 

ju haft ett helt liv tillsammans ihop och känner varandra. De dagar den tid vi har haft 

det är ju fantastiskt att kunna dela det vi kan dela och det vill jag göra så länge det 

finns möjlighet. 

 

Stöd  

Även om de anhöriga bar ett stort ansvar för skötsel och omvårdnad, upplevde flera av 

dem att de fick stöd från övrig familj, men också från personal i hemtjänsten. Stödet 

kunde bestå i att bli sedd, att få prata av sig eller få avlastning. Flera av anhörigvårdarna 

var dock noga med att betona att de inte ville belasta sina välmenande barn med sina 

bördor. Ansvaret låg hos dem själva och inte hos barnen, som tids nog skulle få egna 

bekymmer. Att träffa andra människor i liknande situation på, de av kommunen 

arrangerade, anhörigträffarna lättade också upp tillvaron. En anhörigvårdare beskriver 

stödet från sitt barn på följande sätt: 

 

Äldsta dottern pratar jag med varje dag, hon ringer alltid och frågar hur det är. Det är 

skönt att ha henne. 

 

Behålla eller släppa kontrollen 

Under denna huvudkategori faller de upplevelser som anhöriga beskrev kring kvalen i 

att låta professionell omsorg/omvårdnad ta över hela, eller delar av ansvaret kring den 

närstående. Flera av de närstående var så pass pigga att de inte hade någon hemtjänst, 

utan klarade sig bra med hjälp av anhörigvårdarna. Andra närstående hade behov av 

mycket hjälp i vardagen och hade därför hjälp av hemtjänst eller växelboende. Flera av 

anhörigvårdarna uppgav att det var svårt att till fullo lita på att hemtjänsten tog hand om 

den närstående på bästa sätt. Personalomsättningen upplevdes stundtals som hög och 

bristen på kompetens var oroande. Därför kände flera anhörigvårdare behov av att styra 

och kontrollera hemtjänstens insatser. Flera anhörigvårdare beskrev samvetskval när de 

kände att deras krafter inte räckte till och att de måste ta hjälp utifrån. I tillägg till dessa 
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negativa känslor fanns det också positiva upplevelser av att ta hjälp från exempelvis 

hemtjänsten. I dessa fall kunde anhörigvårdarna känna tillit till den professionella 

personalen. Ambivalensen mellan att behålla eller släppa kontrollen som anhörigvårdare 

beskrivs i tre underkategorier: Otrygghet, Tillit och Samvetskval. 

 

Otrygghet 

Denna underkategori innehåller upplevelser som innefattade nödvändigheten av att 

styra, planera och kontrollera den professionella omsorgen/omvårdnaden, då 

anhörigvårdarna inte till fullo litade på dess insatser. Flera anhörigvårdare hade upplevt 

brister i både kompetens, inställning och bemötande från hemtjänsten, vilket lett till 

känslor av otrygghet. Flera anhörigvårdare beskrev hur de gav muntliga eller skriftliga 

instruktioner till personal för att försäkra sig om att omvårdnaden sköttes korrekt. 

Anhörigvårdare uppgav exempel på hur de känt sig kränkta av hemtjänstpersonalen. 

Vissa hade känt sig undanskuffade i sitt eget hem, både rent fysiskt och känslomässigt. 

En anhörigvårdare beskrev hur personal stängt dörren framför näsan på anhörigvårdaren 

och sagt att de visste vad som skulle göras. Erfarenheter av att återupprepade gånger ta 

kontakt med kommunen för att företräda den närståendes intressen beskrevs. Flera 

anhörigvårdare uppgav att de måste hävda människovärdet i mötet med kommunens 

företrädare, vilken enträget kallade deras närstående för brukare. Anhörigvårdarna 

poängterade i gruppdiskussionerna att deras närstående inte var några brukare, det vill 

säga, inga saker - utan människor av kött och blod. Erfarenheter av hemtjänsten 

beskrevs på följande sätt av en anhörig: 

 

Sen hemtjänsten i det stora hela fungerar bra och det finns pärlor i hemtjänsten också, 

men det är lite otäckt för min mamma har blivit tappad tre gånger på toaletten, på 

grund av att man släpper turnern, vet du. Så hon har ramlat baklänges. En gång så 

jätteilla så hon fick morfin i en månad. 

 

Känslan av att bli bortträngd ur sitt hem beskrevs av en annan anhörigvårdare, efter att 

den närstående blivit utskriven från sjukhus: 

 

Hos mig har de fyllt hela huset, så att jag inte hade plats själv. Det är ju inte klokt, jag 

frågade när hela raddan skulle in: - Var skall jag vara då? Bara tanken i en liten 

lägenhet sätta in sjukhussäng bredvid våra sängar och så en rullstol och så en gåstol. 

Ja, jag vet inte hur mycket, det var så orimligt. Det fanns ingen plats för någon annan. 

 

Tillit  

De anhörigvårdare vars närstående hade hjälp av hemtjänsten berättade också om 

positiva upplevelser, då de känt sig sedda och bekräftade av personalen. I vissa fall 

betraktades medlemmar ur personalen likt en uppskattad vän vilken kommer på besök. 

Att personalen var kunnig och utbildad uppgavs vara viktigt för att anhörigvårdare 

skulle känna sig trygga med att inte själva behöva ha full kontroll över omvårdnaden. 

När anhörigvårigvårdarna såg att personalen hade kompetens kunde de slappna av och 

känna tillit. Vikten av att personalen hälsade och presenterade sig betonades av 

anhörigvårdarna. En anhörigvårdare beskrev sina upplevelser på följande sätt: 
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Jag utgår från att de kan sitt jobb. Givetvis skiljer det från individ till individ. Då vet 

jag, ser på vissa personer att det här kan du. Det är ingen tvekan att du inte kan detta, 

självsäker, tar tag i saker och agerar. 

 

Samvetskval   

Flera av de anhöriga hade i olika grad börjat släppa på heltidsansvaret för de närstående. 

Att delvis släppa taget kändes som att svika, trots att de egna krafterna tagit slut. En 

anhörigvårdare berättade om samvetskval, då den närstående fick bo på korttidsboende 

för växelvård. Den närstående trivdes inte på växelboendet och detta fick 

anhörigvårdaren att känna sig som en bov. En annan anhörigvårdare hade, efter flera års 

heltidsvårdande, alldeles nyligen låtit den närstående flytta till ett äldreboende, vilket 

var ett mycket svårt beslut. 

 

Men sen, den värsta perioden i mitt liv. Det var ju då när jag började lämna henne på 

växelboende. Då skulle jag lämna henne där och skulle börja besöka henne. Hon skulle 

hem varje gång. Det blev som en tortyr bara. Det var fruktansvärt jobbigt. 

 

Acceptans av nya livsvillkor 

Anhörigvårdarna hade på ett individuellt plan funnit ett förhållningssätt till den rådande 

tillvaron. De flesta hade anpassat de dagliga rutinerna så att vardagen skulle fungera, 

trots upplevda begränsningar i frihet. För flera anhörigvårdare fanns det få ljusglimtar i 

tillvaron, men andra såg med tillförsikt på framtiden. En del intervjupersoner kunde se 

det komiska i tillvaron och skratta åt dråpliga situationer som kunde uppstå. Kategorin 

Acceptans av nya livsvillkor beskrivs närmare i underkategorierna Anpassning och 

Nyorientering. 

 

Anpassning  

Anhörigvårdarna beskrev vardagen genom att de hade hittat rutiner för att få tillvaron 

att fungera. Genom att planera vardagen hade de anpassat sig till mönster som gjorde 

livsvillkoren acceptabla. Bland annat förlades måltider och vilopauser på tider vilka 

passade den närståendes behov. Anhörigvårdarna kunde passa på att få lite egentid, 

exempelvis när de närstående sov. Genom noggrann planering försökte eventuella 

missöden undvikas i förväg, exempelvis för att möjliggöra utflykter och resor. 

Anhörigvårdarna försökte anpassa aktiviteterna efter den närståendes dagsform. Flera av 

anhörigvårdarna hade successivt lärt sig att ta över sin partners gamla ansvarsområden. 

Många tyckte de nya uppgifterna var betungande, men det kunde även ha bidragit till 

nya insikter. Andra uppgav att de fick vara tacksamma så länge de orkade, under 

rådande omständigheter. 

 

...ibland kan det (ansvaret) kännas som en ryggsäck och ibland som en vanlig väska  att 

bära med sig. Och jag känner att jag lever två liv, samtidigt. Och det får jag acceptera. 

Det är som det är. 
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Nyorientering  

Då anhörigvårdarna hade accepterat de nya livsvillkoren och funnit en hanterbar vardag, 

kunde flera av dem ge exempel på framtidstro och att tillvaron kan bjuda på nya 

möjligheter. Att njuta av att slippa gå till jobbet, utan istället ligga kvar i sängen på 

morgonen tillsammans med sin närstående är exempel som uppgavs. Den 

anhörigvårdare, vilken hade fattat det svåra beslutet att låta den närstående flytta till 

äldreboende, hade efter en tid kommit till insikt om att det var rätt beslut:  

 

En klar förbättring är ju detta att orken har kommit tillbaka. Jag trodde inte att jag 

skulle komma tillbaka till normal kondition igen. Det har jag gjort och det känns 

ofattbart. 

 

En annan person var övertygad om att det är meningslöst att gräva ner sig och oroa sig 

för morgondagen: 

 

Det kommer en ny dag. Även om det inte blir som du hade tänkt dig, det kommer en ny 

dag ändå. Du får en ny chans, och även gör det inte det så kommer det någonting 

annat. 

 

Vilja värna, men våndas 

De anhörigas upplevelser av att vårda närstående sammanfattas i temat att vilja värna, 

men våndas. Det handlar om en stark vilja att värna den närståendes intressen och 

behov, men att det samtidigt medför en vånda för anhörigvårdarna. Viljan att de 

närstående skall ha det så bra som möjligt präglar anhörigvårdarnas tillvaro. Vardagen 

går ut på att anpassa rutiner och göromål efter den närståendes behov. Våndan består av 

komplexa känslor kring betungande ansvar, oro, egen ohälsa, kringskuren frihet och 

skuldkänslor. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda närstående i 

hemmet. För att uppfylla syftet har en empirisk kvalitativ, induktiv metod använts, i 

form av två halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer, vilka analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.   

 

Valet av metod utgick från studiens syfte. Kvalitativ forskningsdesign avser att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen, vilket utgår ifrån att det inte finns några 

absoluta sanningar eller felaktigheter i upplevda erfarenheter (Henricson & Billhult 

2012, s. 130). Författarna till denna studie valde mellan att använda individuella 

kvalitativa intervjuer eller fokusgruppsmetoden. Valet föll på den senare. 

Fokusgruppsmetoden anses ha fördelen av att balansera maktförhållandet mellan 

forskare och intervjupersoner, vilket gagnar avsikten att få fram så många åsikter och 

synpunkter som möjligt om det aktuella forskningsämnet. Att vara tillsammans med 
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människor som delar liknande erfarenheter kan ge makt att uttrycka sitt perspektiv, både 

positiva och negativa aspekter, vilket den individuella intervjun inte ger samma 

förutsättningar för. Deltagarna ställer frågor till varandra, lyfter upp nya perspektiv och 

ifrågasätter varandras uttalande på ett sätt som inte är möjligt med andra kvalitativa 

metoder. Fokusgruppsmetoden ger således forskaren möjlighet att se världen som 

deltagarna gör och inte endast undersöka vad de tycker, utan även få en förståelse för 

varför (Dahlin-Ivanoff  & Holmgren 2017, ss. 18-30). 

  

Till föreliggande studie valdes två befintliga anhöriggrupper ut, med hjälp av 

kommunens anhörigkonsulenter och dessa utgjorde sammansättningen för två 

fokusgrupper (med sju respektive sex deltagare). Att använda redan existerande grupper 

vid fokusgrupper har flera fördelar enligt Wibeck (2010, s. 65). Bland annat är 

förutsättningarna goda för att deltagarna känner sig trygga till att delta i diskussionen 

och rekryteringen underlättas. 

  

Fokusgruppernas deltagare i föreliggande studie var relativt homogena i ålder och 

levnadssituation. De tillhörde en äldre generation och de flesta vårdade sin partner. 

Könsuppdelningen var jämn, sammanlagt sju kvinnor och sex män. Nationellt i 

Sverigen är män och kvinnor i ungefär lika omfattning anhörigvårdare, men insatserna 

tenderar att vara av olika karaktär, enligt Socialstyrelsen (2012). Anhörigvårdare 

förekommer i alla åldrar. Den största gruppen är dock mellan 45- 64 år. Den äldre 

gruppen över 65 år vårdar i stor utsträckning sin partner (Socialstyrelsen 2012).  

 

Fokusgruppsmetoden anses ge god validitet om den används till det som den syftar till. I 

metodens natur ingår att skapa interaktion. Deltagarna ses som experter på ämnet och 

uppmanas att diskutera sinsemellan, vilket leder till att de kontinuerligt validerar sina 

åsikter. Datavaliditeten kan dock påverkas av vad som händer i gruppen. En styrd 

gruppsammansättning kan motverka en alltför stark likriktning (Dahlin-Ivanoff  & 

Holmgren 2017, ss. 80). I föreliggande fall har existerande grupper använts och 

forskarna har inte styrt gruppsammansättningen, vilket kan anses vara en svaghet. 

 

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning är viktig för att säkerställa kvaliteten och delas 

upp i tre delar: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten i 

fokusgruppsresultat ökar om flera fokusgrupper genomförs. Trovärdigheten ökar också 

om deltagarna uppmanas att dela med sig av sina erfarenheter med syfte att flera 

perspektiv presenteras. Det som framkommit under fokusgruppsintervjuerna kan 

återkopplas till deltagarna som då kan bekräfta eller förneka (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017, ss. 77-83). Föreliggande studie är stärkt av att gruppdeltagarna 

diskuterade fritt, med endast liten inblandning av författarna. Ämnen som deltagarna 

ansåg viktiga var därför i fokus, vilket talar för god trovärdighet. Förutsättningarna för 

en givande interaktion och en trygg miljö för deltagarna stärktes av att 

fokusgruppsdiskussionerna ägde rum i lokaler som deltagarna var vana att vistas i. 

Författarna övervägde att återkoppla analysresultaten till grupperna för att stärka 

trovärdigheten, innan arbetet slutfördes, men av praktiska och tidsmässiga skäl var det 

svårt att genomföra, vilket kan anses vara en svaghet. En studies tillförlighet består även 

av pålitlighet, vilket innebär att alla faser i forskningsprocessen finns beskrivna och kan 

granskas av utomstående (Dahlin-Ivanoff  & Holmgren 2017, ss. 77-83). Författarna till 

föreliggande studie har strävat efter att tydliggöra forskningsprocessen och 
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analysarbetet, genom att följa och redovisa stegen i kvalitativ innehållsanalys, beskrivna 

av Lundman och Hällgren Granheim (2012). Överförbarheten svarar på frågan om 

studiens resultat kan överföras till ett annat liknande sammanhang. Resultaten stärks om 

de presenteras genom teman och kategorier som styrks med citat som är tagna direkt 

från gruppdiskussionen (Dahlin-Ivanoff  & Holmgren 2017, ss. 77-83). Föreliggande 

studie har presenterat resultatet med stöd av citat från gruppdeltagarna, rubricerade 

under kategorier och ett övergripande tema. Att uttala sig om resultatets överförbarhet 

är svårt då forskningsunderlaget endast består av två fokusgrupper. Författarna har dock 

reflekterat över att föreliggande resultat är i linje med den tidigare forskning som har 

studerats, vilket talar för viss relevans.   

  

Författarna till föreliggande uppsats anser att metoden i helhet har fungerat bra. 

Gruppdeltagarna diskuterade fritt, vilket angivits ovan. Nackdelen var att 

diskussionerna ibland svävade iväg och kunde handla om helt andra saker än vad som 

åsyftades. Författare ansåg i efterhand att diskussionerna kunde ha styrts något mer för 

att koncentrera analysmaterialet. Diskussionerna varade 60-90 minuter, vilket 

genererade ett omfattande transkriberat analysunderlag. I tillägg hade författarna önskat 

att återkoppla analysresultatet till deltagarna innan arbetet slutfördes för att stärka 

trovärdigheten ytterligare. Som ovan angivits var förutsättningarna för detta begränsade. 

 

Författarnas förförståelse  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 197) innebär förförståelse den bild 

som forskaren har av det fenomen som studeras. Det innefattar både erfarenheter, 

teoretisk kunskap och förutfattade meningar.  Båda författarna till denna studie har i 

egenskap av sjuksköterskor kommit i kontakt med flera anhörigvårdare. Under 

uppsatsarbetets gång har vi reflekterat över olika upplevelser och erfarenheter, men har 

försökt förhålla oss neutrala under fokusgruppernas diskussioner och i det efterföljande 

analysarbetet. 

 

 

Resultatdiskussion  

Påfrestande livssituation kopplat till övergripande vårdansvar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa anhörigas upplevelser av att vårda 

närstående. Resultatet visar att fokusgruppernas deltagare upplevde en påfrestande 

livssituation. Att ha ett ständigt ansvar för att vardagen skulle fungera innebar både 

fysisk och psykisk påverkan. Resultatet kan jämföras med Ulmanens (2015, ss. 32-32) 

beskrivning av hur anhörigvårdaren tar ett övergripande omsorgsansvar. I Ulmanens 

(2015) avhandling kring anhörigomsorg för äldre, inriktad på vuxna barns hjälp till sina 

gamla föräldrar, redogörs för olika former av omsorgsarbete. Anhörigvårdarnas insatser 

delas in i praktiskt, emotionellt och intellektuellt arbete, vilket innebär att 

omsorgsarbete kräver integration av praktiska, intellektuella och känslomässiga 

färdigheter. Fokusgruppernas deltagare i föreliggande studie, har i diskussionerna gett 

exempel på hur de på olika sätt genomför alla nämnda typer av uppgifter. Praktiskt 

arbete handlar exempelvis om att ta hand om hushållet, men kan även bestå i att hjälpa 

den närstående med personlig omvårdnad. Det emotionella arbetet beskrivs av Ulmanen 

(2015) som en mer osynlig del av omsorgsarbetet vilket handlar om att stötta, ge tillsyn, 
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lyssna, prata, påminna och motivera personen. Samtliga deltagare i föreliggande studien 

berättade om sådana insatser. En annan del av det mindre synliga arbete vilket beskrevs 

av anhörigvårdarna, är det Ulmanen (2015) kallar intellektuellt arbete. Ulmanen (2015) 

delar upp intellektuellt arbete i organisatorisk och administrativ omsorg. Till det 

sistnämnda hör exempelvis hjälp med att betala räkningar och sköta ekonomin. För 

anhörigvårdare innebär organisatorisk omsorg att planera, förverkliga, samordna och 

följa upp vård- och omsorgsinsatser, vilket kan medföra mängder med kontakter med 

myndigheter och vårdgivare mm. Ulmanen (2015) skriver att avsikten med den 

organisatoriska omsorgen är att mottagaren, dvs. den närstående, ska få alla de olika 

insatser den behöver i rätt tid och på rätt sätt.  Detta leder till att anhörigvårdaren tar ett 

övergripande omsorgsansvar. 

  

I diskussionerna mellan fokusgruppsdeltagarna i föreliggande studie framkom att alla i 

olika grad utförde ett praktiskt, emotionellt och intellektuellt arbete, i rollen som 

anhörigvårdare. Gemensamt för anhörigvårdarna var att de tyngdes av det övergripande 

omsorgsansvaret, vilket ledde till bland annat inre stress, trötthet, oro och sömnproblem. 

Resultatet för föreliggande studie kring en påfrestande livssituation stämmer överens 

med tidigare forskning i ämnet, vilket bland annat framkommer i studier av Plank et al. 

(2012), Lane et al. (2003) och Chiu et al. (2014).  

 

Fysiska aspekter av att sköta omsorgen kring den närstående påpekades i 

gruppdiskussionerna i föreliggande studie, vilket också beskrivs i tidigare studier av 

Lane et al. (2003). Hansen och Slagsvold (2013) kom fram till att följderna av att vara 

anhörigvårdare har bred negativ inverkan på alla aspekter av välbefinnande, men att ha 

egna hälsoproblem försämrade livskvaliteten ytterligare. Liknande upplevelser framkom 

i föreliggande studie. Flera anhörigvårdare påpekade sin egen ålder och hälsoproblem 

som försvårande omständigheter. Känslor av bland annat inre stress och bundenhet 

beskrev bland annat den psykiska påverkan på deras liv. Paralleller till dessa resultat 

kan dras till tidigare forskning. En svensk studie vars syfte var att bedöma långsiktiga 

aspekter av hälsorelaterad livskvalitet bland makar till strokeöverlevande, kom fram till 

att makarna uppgav lägre livskvalitet på samtliga parametrar, såväl mental hälsa, allmän 

och fysisk hälsa i jämförelse med kontrollgruppen. Anhöriga makars fysiska hälsa var 

beroende av deras egen ålder och även graden av funktionsnedsättning hos den 

strokedrabbade partnern. Psykisk ohälsa hos makarna var sammanhängande med graden 

av allmän funktionsnedsättning, depressiva symtom och hos den strokedrabbade 

partnern (Persson, Holmegaard, Karlberg, Redfors, Jood, Jern, Blomstrand, & Forsberg-

Wärleby 2015). Resultatet av studien sammanfattas av Engelbrektson (2016) i termer av 

att ju högre grad av funktionshinder den strokedrabbade har, desto sämre mår deras 

partner. Kärnpunkten är den sjukes beroende av sin partner. Ju mer låsta de anhöriga 

upplever att de är av situationen, desto sämre mår de (Engelbrektson 2016; Persson, 

Holmegaard, Karlberg, Redfors, Jood, Jern, Blomstrand, & Forsberg-Wärleby 2015). 

Författarna till föreliggande studie gjorde reflektioner kring att de personer som föreföll 

må sämst var också de som beskrev sin närstående i ordalag av stort hjälpbehov. De 

gruppdeltagare vars närstående uppgavs vara relativt självständiga, var också de vilka 

uttryckte större framtidstro och såg ljusglimtar i tillvaron.  

 



 19 

Vägar till att hantera livssituationen   

Anhörigvårdarna i föreliggande studie beskrev ett upplevt behov av att hämta kraft för 

att klara den påfrestande livssituationen. Ett sätt att hantera livssituationen var att finna 

en frizon, där den anhörige fick en stund utan den närstående. Williams, Morrison och 

Robinson (2014) beskriver på ett liknande sätt hur anhörigvårdare kan använda 

copingstrategier för att hantera sin livssituation genom att fly fysiskt eller mentalt, 

exempelvis genom att dagdrömma.  Ytterligare ett tillvägagångssätt för att hantera 

livssituationen och hämta ny kraft för anhörigvårdarna i föreliggande studie, var att 

glädjas åt att vara tillsammans med den närstående. Resultatet kan jämföras med 

tidigare studier. Sánchez-Izquierdo, Prieto-Ursúa och Caperos (2015) uppger att goda 

relationer mellan anhörigvårdare och närstående kan vara en belönande faktor i 

vårdandet, trots känslomässiga påfrestningar. I kunskapsöversikten av Winqvist (2010) 

påpekas att anhöriga kan känna tillfredsställelse och glädje, vid sidan om stress och 

bundenhet. Motiv till att vårda en anhörig kan vara ett uttryck för positiva känslor som 

kärlek. 

  

Att känna stöd från andra personer uppgavs som en underlättande faktor för flera 

deltagare i föreliggande studie. Stödet kunde bestå i att bli sedd, att få prata av sig eller 

få avlastning. Stödet kom från övrig familj, men också från personal i hemtjänsten och 

kommunens anhörigträffar. Tidigare forskning (Lane et al. 2003; Sánchez-Izquierdo et 

al. 2015; Pereira & Rebelo Botelho 2011; Winqvist 2010;  Socialstyrelsen 2014a) 

påvisar på liknande sätt att sociala faktorer påverkar den anhörigas livssituation.  

 

Upplevelser av ambivalens mellan att behålla eller släppa kontrollen. 

Resultatet i föreliggande studie påvisar en ambivalens mellan att behålla eller släppa 

kontrollen, bland de anhörigvårdare vars närstående hade omfattande omsorgsbehov. 

Att uppleva ambivalenta känslor i rollen som anhörigvårdare beskrivs av Plank, 

Mazzoni och Cavada (2012) där nyblivna anhörigvårdare upplevde det lättare att ha 

kontroll, men samtidigt kände rädsla och osäkerhet när den närstående vårdades i 

hemmet. Lane, McKenna, Ryan och Fleming (2003) påvisar också kluvna känslor hos 

anhörigvårdare där bland annat lojalitetskänslor konkurrerade med stress och oro för 

framtiden och för den egna hälsan 

 

Flera anhörigvårdare i föreliggande studie hade upplevt brister i både kompetens, 

inställning och bemötande från hemtjänsten, vilket lett till känslor av otrygghet. Några 

anhörigvårdare hade känt sig undanskuffade i sitt eget hem, både rent fysiskt och 

känslomässigt. Lindahl et al. (2010) beskriver hemmet som ett privat utrymme, med 

plats för vila, personlig utveckling och egna vanor. Att känna sig hemma innebär att 

känna sig trygg. När hemmet intas av professionella vårdare riskerar privatlivet att 

kränkas. Dahlberg och Segesten (2010) påpekar vårdarens förmåga att möta och förstå 

individens behov. Resultatet i föreliggande studie kan delvis ses som ett exempel på där 

anhörigvårdare upplevt motsatsen till det goda möte i hemmet som förordas av Lindahl 

et al. (2010) samt Dahlberg och Segesten (2010).  

 

Resultatet i föreliggande studie visar också exempel på hur anhörigvårdare känt tillit till 

hemtjänstens personal. Ibland sågs personalen likt en uppskattad vän, vilket är i linje 

med slutsatsen i litteraturstudien av Lindahl et al. (2010). Där understryks vikten av att 
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vårdgivare, patient och dess familjemedlemmar utvecklar en vänskap (Lindahl et al. 

2010). 

 

Samvetskval beskrevs av flera anhörigvårdare, i föreliggande studie, då de i olika grad 

släppt heltidsansvaret för den närstående. Resultatet kan jämföras med det skeende, 

beskrivet av Graneheim, Johansson och Lindgren (2014), då anhöriga lämnar över 

ansvaret av en närstående med demens till ett vårdhem, vilket framställs i termer av en 

process. Förloppet går från att känna sig ansvarig för beslutet, att leva med avgörandet, 

att anpassa sig till en ny omsorgsroll och till att ha förändrade relationer. 

Anhörigvårdarna i den meta-etnografiska studien av Graneheim et al. (2014) upplevde 

känslor av förlust, skuld och skam, men också lättnad. Överlämnandet av vården liknas 

vid en krisprocess, som kan underlättas om anhörigvårdarna erkänns som 

samarbetspartners av den professionella vården. 

  

Resultatet i föreliggande studie visar att det av flera anhörigvårdare ansågs nödvändigt 

att ge instruktioner och kontrollera hemtjänstens personal. Paralleller mellan dessa 

upplevelser kan dras till Graneheims et al. (2014) beskrivning av hur anhörigas roll 

förändras från att ha ett konstant vårdansvar för den närstående till att ha individuella 

behov av att övervaka vårdkvaliteten då närstående flyttat till vårdhem. Anhöriga såg 

sig likt en talesperson för den närstående och övervakande dennes intressen.  

 

 

Upplevelser kring acceptans av nya livsvillkor 

Anhörigvårdarna i föreliggande studie hade på ett individuellt plan funnit ett 

förhållningssätt till den rådande tillvaron. De flesta hade anpassat de dagliga rutinerna 

så att vardagen skulle fungera, trots upplevda begränsningar i frihet. Resultatet 

Acceptans av nya livsvillkor styrks av underkategorierna Anpassning och Nyorientering, 

vilket går i linje med resultatet i studien av Williams, Morrison och Robinson (2014). 

Där beskrivs bland annat hur anhörigvårdare försökte hitta nya handlingsalternativ och 

ägnade sig åt planering och organisering för att öka känslan av kontroll. Att hantera 

vissa situationer med humor var beskrivet i studien vilket även respondenter i 

föreliggande studie gav exempel på. 

 

En reflektion som författarna till denna studie har behandlat under uppsatsarbetets gång 

är om hanteringen av rollen som anhörigvårdare kan liknas vid en krisprocess? 

Tankegången har paralleller till det resultat vilket presenteras i den meta-etnografiska 

studien av Graneheim et al. (2014). I artikeln beskrivs processen att lämna en 

närstående till ett vårdhem som jämförbar med en krisprocess, vilken börjar med en 

vändpunkt, följt av en hanteringsfas och slutligen en bearbetningsfas. I resultatet i 

föreliggande studie syns exempel på sorg, förlust och apati, men också beslutsamhet, 

vilja och förmåga till anpassning. 

 

Det övergripandet temat för denna studie sammanfattas med orden att vilja värna, men 

våndas. Temat rymmer komplexa upplevelser av både glädjeämnen och sorg, vilket 

stämmer överens med resultatet i kunskapsöversikten av Winqvist (2010), där det 

framkommer att närståendes upplevelser och relationer inte är renodlat positiva eller 

negativa, utan kan vara både och.  
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Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet, ur både lokalt och globalt perspektiv. Begreppet jämförs med en process där 

olika synsätt kan mötas och förutsätter långsiktighet samt helhetssyn 

(Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2014a) är anhörigas insatser för 

sina närstående inte bara ett komplement till sjukvård och socialtjänst, utan har också en 

samhällsbärande funktion. Det ekonomiska värdet av den svenska informella 

anhörigvården uppskattas vida överstiga utgifterna för den formella omsorgen (Sand 

2014). Till detta kan kopplas uppgifter om att ju mer omfattande insatserna är, desto 

sämre livskvalitet upplever anhörigvårdarna (Socialstyrelsen 2012). Både ur sociala och 

ekonomiska aspekter finns det anledning att uppmärksamma anhörigvårdarnas situation, 

menar författarna till föreliggande studie. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att 

förebygga ohälsa och försöka bidra till trygghet för både anhörigvårdaren och den 

närstående. Denna studies resultat visar en påfrestande livssituation för 

anhörigvårdarna, med både fysisk och psykisk påverkan. Resultatet visar också att 

samhällets insatser lokalt kan underlätta vardagen, exempelvis upplevdes de 

kommunala anhörigträffarna ha en stödjande funktion. Föreliggande studie medverkar 

till att uppmärksamma anhörigvårdarnas upplevelser och förhoppningsvis kan en ökad 

förståelse bidra till riktade insatser, vilka borde gynna enskilda personer och samhället i 

stort.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Slutsatsen av denna studie är att anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående 

rymmer komplexa erfarenheter av både positiv och negativ karaktär. Att varje patient 

och dennes livsvärld är unik är en grundtes inom vårdvetenskap. Resultaten från denna 

studie är kliniskt relevanta och kan beaktas vid distriktssköterskans möten med 

anhörigvårdare. Undertecknade författare anser att distriktssköterskan i mötet med 

anhörigvårdare skall verka för att etablera en förtroendefull relation med 

anhörigvårdaren. Att se samarbetet likt en tvåvägsprocess där båda parter kan lära av 

varandra med patientens bästa som gemensamt mål, bör vara en utgångspunkt i arbetet.  

I föreliggande uppsats har anhöriga beskrivit konsekvenserna av att inte bli bekräftade 

och hur flera har upplevt att deras närstående inte blivit betraktad likt en fullvärdig 

person. Distriktssköterskan kan i sin roll som omvårdnadsledare diskutera, på ett 

strukturerat sätt, med omvårdnadspersonal, i hemtjänst eller på särskilda boenden hur 

anhörigvårdare och deras närstående bemöts och synliggöra delaktighetsperspektivet. 

En annan aspekt kan vara då distriktssköterskan möter en patient vilken har uppgifter 

och ansvar som anhörigvårdare. Att vara insatt i den komplexa situation som 

patienten/anhörigvårdaren eventuellt befinner sig i, kan bidra till ökad förståelse och 

individanpassade omvårdnadsåtgärder. Exempelvis kan det vara svårt för en 

anhörigvårdare att lämna sin närstående hemma då anhörigvårdaren själv behöver 

uppsöka vårdinrättningar.    

 

Fortsatt forskning 

I föreliggande studie har inte de närståendes perspektiv behandlats. Intressant att forska 

vidare på skulle vara att studera den närståendes upplevelser av att bli vårdad av en 

anhörig. Vilka erfarenheter har den närstående av att i olika utsträckning vara beroende 
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av vård och omsorg från exempelvis en släkting, ett barn eller en maka? Vidare hade det 

varit intressant att studera “parets” gemensamma upplevelser av den vårdande 

situationen. På vilket sätt kan distriktssköterskan stödja eller avlasta den anhöriga och 

närstående, i syfte att främja livssituation och hälsa? 
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     Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor, Katarina Hesseltun och Anna Schelin, som 

studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 

vid Högskolan i Borås. Under hösten 2016 skriver vi vårt examensarbete på 

magisternivå. Syftet med studien vi skall genomföra är att ta reda på hur anhöriga 

upplever det att vårda sina närstående i hemmet. Vår förhoppning är att tillföra ny 

kunskap som kan bidra till öka förståelsen för anhörigas livssituation. Vi skulle vara 

tacksamma om Du vill delta i studien.  

 

Metoden i examensarbetet kommer att vara fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att alla 

i gruppen är med samtidigt och diskuterar olika frågor om hur det är att vara anhörig. 

Att delta i fokusgruppsintervjun är helt frivilligt och deltagandet kan när som helst 

avbrytas utan någon som helst förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in samt 

skrivas ned i sin helhet och materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Alla 

informanters namn, ortsnamn o.dyl. kommer att avidentifieras.  

 

Fokusgruppsintervjun beräknas ta ca 60 minuter och genomförs på platsen för era 

anhörigträffar. Om Du har några frågor angående intervjun är Du mycket välkommen 

att ta kontakt med oss eller vår handledare! 

  

Med vänliga hälsningar, 

 

Katarina Hesseltun, 

Tel 0705- 692484, E-mail: katarina.hesseltun@gmail.com 

Anna Schelin 

Tel 0702-70 62 32, E-mail: kilalillastugan@telia.com 

Björn-Ove Suserud, handledare 

Professor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

E-mail: bjornove.suserud@hb.se 
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     Bilaga 2 

 

 

 

 

Bakgrundsinformation till fokusgruppsstudie.  

 

Informationen behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras efter studiens slut. 

Din medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. 

 

 

Namn: ………………………………………………………….. 

 

 

Födelseår: …….. 

 

 

Kön:          Man □                    Kvinna □ 

 

 

Yrkesverksam?           Ja □       Nej □ 

 

 

Vem vårdar du?  Maka/make/sambo □    Förälder □    Barn □    Syskon □    Vän □    Annan □ 

 

 

Sedan hur länge vårdar du din närstående? ………….. 

 

 

Ålder på din närstående?.................... 

 

 

Närståendes huvuddiagnos (t.ex. demens):……………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

     Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Öppningsfråga 

 

Vill du berätta vad du heter, vem du vårdar och hur länge du har varit anhörigvårdare? 

 

 

Huvudfråga 

 

Kan ni berätta hur det är att vårda närstående i hemmet? 

Alt. 

Kan ni/du berätta hur en typisk dag ser ut? 

 

 

Ämnesområden 

Positiva aspekter på att vårda närstående i hemmet? 

Negativa aspekter på att vårda närstående i hemmet? 

Vårdmiljö – hemmet – vad innebär det? 

Hur hämtar ni/du kraft? Vad underlättar? 

Får du tillräckligt med stöd? Vilket stöd skulle ni/du önska? 

Finns det hinder? 

 

 

Stödfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel? 

Kan du utveckla det? 

Vad kände du? 

 

 

Avslutningsfråga 

Är det något annat ni vill tillägga?  
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